
 
 
Opheusden, 1 november 2018                                 nieuwsbrief nummer 6 
 
Geachte ouder(s) of verzorger(s), 
 
Geboren 
Op 25 oktober is bij de familie Kerkstra uit de Spechtstraat  een dochter geboren, Milana. 
Ze is het zusje van Jack uit groep 3. We willen de familie Kerkstra van harte feliciteren! We hopen 
dat jullie veel van de kleine Milana mogen genieten! 
Op 1 oktober is Nina Verwoert geboren. We willen familie Verwoert van harte feliciteren. Nina is 
een zusje van Lucas Verwoert uit groep 1/2. De kleine Nina op school al bewonderd door de 
kinderen uit groep 1/2. 
We hopen dat Nina en Milana al jong de Heere Jezus mogen zoeken en liefhebben. Dan zullen ze 
echt gelukkig worden. 
 
Dhr. Snoei 
Dhr. Snoei verblijft momenteel in het Militair Revalidatie Centrum Aardenburg in Doorn voor 
revalidatie. We wensen dhr. Snoei veel kracht en sterkte toe tijdens zijn revalidatie. Ook zijn vrouw 
en kinderen wensen we alles toe wat ze nodig hebben in deze zware weg. 
 
Het adres is: 
Militair Revalidatie Centrum Aardenburg 
Korte Molenweg 3  
3941 PW Doorn 
 
Jaarmarkt 
Er is veel verkocht op de jaarmarkt en het was gezellig. We willen de moeders van de 
jaarmarktcommissie hartelijk danken voor het vele werk dat er is verzet. Wat een actieve 
commissie! Ook de anderen die geholpen hebben achter de kraam, willen we hartelijk bedanken! 
Er is bijna 2300 euro verdiend voor de school. Daar zijn we heel blij mee!   
De fietsactie heeft 800 euro opgeleverd en de verdubbelingsactie ruim 400 euro. 
De winnaar van de fiets is familie Ermstrang uit de Hamsestraat. Sarah Ermstrang uit groep 2 is 
erg blij met haar nieuwe fiets! 
De winnaars van de verdubbelingsactie zijn dhr. Meijering en mevrouw Schot.   
We willen iedereen die meegedaan heeft met de verdubbelingsactie, de fietsactie of iets gekocht 
heeft, hartelijk bedanken! 
Ook willen we de sponsoren Dikkenberg en Tierelantijn vriendelijk bedanken voor hun bijdrage! 
De opbrengst is naar de nieuwe voetbalkooi gegaan. Hieronder kunt u meer daarover lezen. 
 
Nieuwe voetbalkooi 
De nieuwe voetbalkooi staat er. We hebben er lang op moeten wachten, maar eindelijk is het dan 
zover. Op woensdag 31 oktober is de kooi officieel geopend. Groep 8 heeft de aftrap verricht en de 
kooi in gebruik genomen. Wat een luxe situatie om twee voetbalkooien te hebben. Ook is het fijn 
dat ons plein nu een stuk groter is geworden.Dat komt het spelen ten goede. 
Dankzij de opbrengsten van de fancy fair, schoolconcert, jaarmarkt, Rabobankactie en de 
ouderbijdrage hebben we dit mooie project kunnen realiseren. Hartelijk dank voor uw bijdrage! 
 
Dankdag 
Volgende week woensdag is het dankdag. Dan wordt er geen les gegeven. Toch zijn alle kinderen 
welkom om naar school te komen want we gaan dan met elkaar naar de kerk. 



We bereiden de dankdag voor door met de kinderen na te denken over een thema. Dit jaar is het 
thema: Vooruit, blik terug!  
 
Het is goed om regelmatig terug te blikken op wat God gedaan heeft in het verleden. Dat geeft 
moed om aan de toekomst te denken. Ook op dankdag  mogen we met dankbaarheid terug zien 
op alles wat God heeft gegeven: eten, drinken, kleding, werk, enz. hij is ook goed geweest voor 
onze school. Maar het allerbelangrijkste wat God gaf, is Zijn Zoon. Die kwam om ons te verlossen 
van de zonde, schuld en eeuwige ondergang. Zonder Hem kunnen we niet voor God verschijnen. 
Iemand moet onze schuld dragen. Het is een van de twee. Of Jezus draagt het voor ons. Dan zijn 
vrij gesproken van schuld en straf. Of we moeten het zelf dragen en daar ook rekenschap voor 
afleggen.  
Iedereen die genade kan gebruiken, kan bij Hem terecht. Als er geen behoefte aan is, wil Hij het 
verlangen naar vergeving en liefde voor God Zelf geven als we daarom bidden. Hij vraagt geen 
bijdrage van onze kant. Jezus heeft met Zijn dood alles betaald. Als we in Hem geloven zijn we 
gered!  Daar kunnen we echt mee vooruit! 
 
Tijdens de dankdagdienst zal onze oud-predikant ds. Den Ouden voorgaan. Het is fijn dat hij 
hiervoor speciaal naar Opheusden wil komen.  
Kinderen die mee willen met jufs en meesters zijn vanaf 9:30 welkom op school. We vertrekken om 
9:50 uur vanuit school naar de kerk. Iedereen is van harte welkom! 
Na de dienst is het de bedoeling dat de kleuters in de klas worden opgehaald. Dit in verband met 
de veiligheid. 
Morgen krijgen de kinderen van groep 6 t/m 8 alvast een mooie dankdagkalender mee naar huis. 
 
Luizencontrole 
Afgelopen maandag hebben de moeders een luizencontrole gedaan in alle groepen. Gelukkig zijn 
we luisvrij. De luizenmoeders worden weer bedankt! 
 
Boekenmarkt 
De boekenmarkt was een succes. Het speellokaal was omgetoverd tot een gezellige boekenmarkt 
waar iedereen lekker tussen de boeken kon snuffelen. Alle kinderen mochten een boek uitzoeken 
en mee naar huis nemen. 
 
Voorlezen groep 0/1 
De kinderen uit groep 0/1 zijn voorgelezen door opa’s, oma’s en andere familieleden. Dat was heel 
gezellig. Heel bijzonderder was dat onze burgemeester dhr. Kottelenberg kwam voorlezen.   
Over het voorlezen door de burgemeester en ook over de boekenmarkt heeft ook een leuk stukje 
in de krant gestaan. 
 
Studiemiddag 
Volgende week dinsdagmiddag is er geen school. We hebben dan als team een studiemiddag 
waarin we ons verder gaan verdiepen in groepsvorming. 
 
Belangrijke data  
6 november -  kinderen ’s middags vrij i.v.m. studiemiddag team 
7 november - dankdag 
3 december - groep 0-2 ‘s middags vrij i.v.m. leerlingbespreking 
10 december - contactavond groep1 en 2 en groep 8 
11 december - contactavond groep1 en 2 
12 december - contactavond groep 8 
21 december - kerstfeestviering 
 
Buurtsport 
In de bijlage vindt u de nieuwe poster (november en december 2018) met gratis naschoolse 
beweegactiviteiten voor kinderen van 4-12 jaar binnen de gemeente Neder-Betuwe.  
 
 
 



Met vriendelijke groet, 
 
Namens het team, 
 
R. Arends 
 
 


